
نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

ایرانشهر ابتر  ابتر  ایرانشهر مرکزي  ایرانشهر ایرانشهر

شهردراز حومه 

زهلنفان  دامن 

بزمان  مسجد ابوالفضل  آب رئیس  بزمان  بزمان 

گیمان  بزمان 

بمپور نوکچوب  بمپورشرقی  بمپور بمپور

محمدان قاسم آباد بمپورغربی 

گلمورتی  گلمورتی  دلگان  گلمورتی مرکزي گلمورتی  دلگان 

هودیان  هودیان 

گنبدعلوي گنبدعلوي

چگرد جلگه چاه هاشم  چگرد جلگه چاه هاشم

چاه علی (موتور علی) چاه علی

چاه بهار پیرسهراب  پیرسهراب  چاه بهار مرکزي  چاه بهار چاه بهار

کمبل سلیمان  کمبل سلیمان 

پالن  پالن  پالن پالن

نگور باهوکالت  باهوکالت  نگور دشتیاري 

سندمیرثوبان  سندمیرثوبان 

نوبندیان  نگور 

کنارك  جهلیان  جهلیان  کنارك  مرکزي  کنارك کنارك

کهیر  کهیر 

زرآباد الش  زرآبادغربی  زرآباد زرآباد

زرآباد زرآباد شرقی 

خاش  عباس آباد اسماعیل آباد  خاش  مرکزي  خاش  خاش 

افضل آباد پشتکوه 

سنگان  سنگان 

کارواندر  کارواندر 

بیات آباد کوه سفید 

ده قلعه  ایرندگان  ده رییس  ایرندگان 

ده رییس  کهنوك 

نوك آباد  دهپابید اسکل آباد نوك آباد  نوك آباد 

نازیل  نازیل 

تمندان  تفتان جنوبی 

گوهرشهر گوهر کوه 

زابل  بنجار  بنجار  بنجار مرکزي  زابل  زابل 

بنجار 

ادیمی ادیمی ادیمی ادیمی مرکزي ادیمی نیمروز

بزي علیا بزي 

جدول تقسیمات کشوري استان به تفکیک عناصر تقسیماتی



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

قائم آباد  قائم آباد  قائم آباد  صابري

سفیدابه  سفیدابه 

محمدآباد محمدآباد  محمدآباد  محمدآباد مرکزي محمدآباد هامون

لوتک لوتک

علی اکبر تیمور آباد  تیمور آباد  تیمور آباد  تیمورآباد

صیادان سفلی  کوه خواجه 

دوست محمد جهان آباد سفلی  جهان آباد  دوست محمد مرکزي دوست محمد هیرمند

دوست محمد دوست محمد

مارگان  مارگان 

قرقري  قرقري  قرقري قرقري

اکبرآباد اکبرآباد

زهک  خواجه احمد خواجه احمد زهک  مرکزي  زهک  زهک 

زهک  زهک 

جزینک   جزینک   جزینک   جزینک  

خمک  خمک 

زاهدان  چشمه زیارت  چشمه زیارت  زاهدان  مرکزي  زاهدان  زاهدان 

حرمک  حرمک 

سرجنگل کورین  سرجنگل کورین 

شورو شورو

نصرت آباد دومک دومک  نصرت آباد نصرت آباد

حصارروئیه  نصرت آباد 

میرجاوه پاسگاه میل هفتاد و دو حومه  میرجاوه مرکزي میرجاوه  میرجاوه 

انده انده

الدیز الدیز الدیز الدیز

تمین تمین

جون آباد جون آباد

ریگ ملک ریگ ملک ریگ ملک ریگ ملک

موتورگمی تهالب

سراوان  محمدي  حومه  سراوان  مرکزي  سراوان  سراوان 

محمدي گشت  گشت 

گشت

سیرکان  سیرکان  بم پشت  سیرکان  بم پشت 

کشتگان  کشتگان 

اسفندك  کوهک اسفندك 

جالق  جالق  جالق  جالق  جالق 

کله گان  کله گان 

کشکوك  ناهوك 

سوران پسکوه  پسکوه  سوران مرکزي سوران  سیب سوران



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

سوران  سیب و سوران 

هیدوچ هیدوچ هیدوچ  هیدوچ هیدوچ

کنت  کنت 

مهرستان چاهوك  بیرك  مهرستان مرکزي مهرستان مهرستان

مهرستان زابلی 

آشار  آشار  آشار آشار

ایرافشان  ایرافشان 

راسک  راسک  راسک و فیروزآباد راسک  مرکزي  راسک سرباز

جکیگور جکیگور

پارود پارود پارود پارود

مورتان  مورتان 

پیشین  پیشین  پیشین  پیشین  پیشین 

زردبن زردبن

سرباز مچکور سرکور  سرباز سرباز

رئیس آباد کیشکور 

کجدر سرباز

باتک  مینان 

نسکند  نسکند 

نیک شهر چاهان  چاهان  نیک شهر مرکزي  نیک شهر نیک شهر

مخت  مخت 

مهبان  مهبان 

هیچان  هیچان 

بنت  بنت  بنت  بنت  بنت 

توتان  توتان و مهمدان

دستگرد  دستگرد 

اسپکه  اسپکه  الشارشمالی  اسپکه  الشار

پیپ  الشار جنوبی 

چانف چانف چانف آهوران

کهیري کهیري

فنوج فنوج فنوج فنوج مرکزي فنوج فنوج

مسکوتان مسکوتان

گتیج گتیج گتیج گتیج

محترم آباد محترم آباد

قصرقند هلونچکان هلونچکان قصرقند مرکزي قصرقند قصرقند

هیت هیت

ساربوك ساربوك ساربوك ساربوك

خمیري خمیري

دنسر تلنگ تلنگ تلنگ

شارك شارك
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